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Faglig Udvikling

Hjernevenlige læringsmiljøer

Specialområde Hjerneskade er Region Midtjyllands 

tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade og/eller 

fysiske funktionsnedsættelser.

Faglig Udvikling er specialområdets konsulent- og 

kursusafdeling. Vi tilbyder faglig støtte med afsæt i 

neuropædagogisk praksis – typisk til medarbejdere, 

der varetager opgaver omkring borgere med  

erhvervet eller medfødt hjerneskade.

Vores ydelser kan være rådgivning, vejledning,  

super  vision og læringsforløb både på organisations-, 

ledel ses-, gruppe- og individuelt niveau. 

Vi løser desuden opgaver for VISO omkring borgere 

med medfødt hjerneskade.

Vores læringsforløb kan bestå af temadage eller kurser, 

ligesom vi tilbyder neuropædagogiske efteruddannel-

sesforløb og efteruddannelse på diplomniveau.

I Faglig Udvikling gennemfører vi både kortere og 

længerevarende forløb. Det gør vi internt i special-

området, men også eksternt i kommuner, regioner 

eller på bosteder. Ved eksterne kursusforløb aftales 

indhold og form altid med bestiller, så vi er sikre på, 

at vi rammer lige netop jeres behov.

Det er vores erfaring, at trivsel, læring og udvikling  

er hinandens forudsætninger. Vi kalder det ”Den 

gode cirkel”.

Vi har derfor fokus på at skabe trygge og stimule-

rende udviklings- og læringsmiljøer, hvor vi bliver 

nysgerrige, udfordres optimalt, og samtidig har  

plads til både fordybelse, leg og udveksling. 
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Vores fundament

Faglig Udvikling leverer vidensbaseret kompetence-

udvikling. Det betyder, at vores konsulentydelser 

altid tager udgangspunkt i neuropædagogisk praksis 

kombineret med nyeste viden.

Vores faglige fundament er neuropædagogikken 

og neuropsykologien. Samtidig inddrager vi blandt 

andet teori om mentalisering og low arousal som 

afsæt for at skabe varige, sunde og hensigtsmæssige 

relationer til både borgere og kolleger. Det er med 

til at understøtte høj faglighed i vores indsats, og 

er samtidig med til at skabe et trygt og udviklende 

arbejds- og læringsmiljø.

Dette er vores ambition

Højeste kvalitet

Hos Faglig Udvikling ønsker vi altid at tilbyde 
konsulent ydelser af højeste kvalitet baseret 
på den nyeste viden. Vi har konstant fokus 

på innovation, så vi løbende kan udvikle og 
forbedre, det vi tilbyder. 

Implementering

Viden og kompetencer får værdi, når de bliver en 
del af vores praksis. Faglig Udvikling arbejder med 
at omsætte nyeste teori inden for neuropsykologi 

og neuropædagogik til konkrete redskaber.

Inddragelse

Vores konsulenter er eksperter på deres 
fagområder, og har altid samarbejde og dialog 

på dagsordenen. Vi inddrager borgeren, 
personalet, pårørende, kom mune eller andre, 

der kan ligge inde med vigtig viden.

Individuelle løsninger

Faglig Udvikling fokuserer på den enkelte borger 
eller den enkelte læringsopgave. Vores konsulent-

ydelser er derfor altid individuelt tilrettelagt, så 
løsningen passer til den konkrete sammenhæng.
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Konsulenterne i Faglig Udvikling

Konsulenterne i Faglig Udvikling har faguddannelser 

som pædagog, psykolog, ergoterapeut og fysiotera-

peut. Samtidig har alle en videreuddannelse inden 

for blandt andet neuropædagogik, neuropsykologi, 

supervision og coaching.

Konsulentgruppen har bred praktisk erfaring med 

arbejdet med hjerneskadede borgere i kombination 

med problemskabende adfærd, misbrug og psy-

kiatri. Endelig har alle erfaring med undervisnings-  

og læringsforløb, forandringsprocesser og organi-

sationsudvikling. 

 Nyeste viden om hjernen, hjerneskade og følgevirkninger

 Kompetenceudvikling indenfor neuropædagogik og –psykologi

 Mentalisering som afsæt for sunde relationer og indsatser

 Positiv feedback som metode

 Flow og styrker

 Borgeren i centrum

 Praksisnær læring

 Hjernevenlige udviklings- og læringsmiljøer

 Skræddersyede indsatser

Kort sagt – det vi brænder for



Du er altid velkommen til at kontakte 
Faglig Udvikling for at drøfte 
muligheder og høre nærmere om 
vores tilbud. Vi er fagligt nysgerrige 
og vil gerne lære mere – og vi tror 
på, at vi sammen kan udvikle lige 
netop det tilbud, I har behov for.
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